
M inistarstvo pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke sa sjedištem  u Širokom  
Brijegu, kojeg zastupa m inistar K ristijan Zovko s jedne  strane (naručitelj) i D efter d.o.o. 
Sarajevo sa sjedištem  u Sarajevu kojeg zastupa Refik Redžović s druge strane (odabrani 
ponuditelj-isporučitelj), nakon provedenog postupka javne nabave tonera za potrebe 
M inistarstva pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke putem  konkurentskog 
zahtjeva za dostavu ponuda, na tem elju članka 32. Zakona o javn im  nabavam a („Službeni 
glasnik Bosne i H ercegovine“ broj: 39/14) i R ješenja o izboru najpovoljnijeg ponuditelja broj: 
03-05-14-252-21/19, zaključuju dana 15. svibnja 2019. godine

OKVIRNI SPORAZUM 
UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovaj Okvirni sporazum (u daljnjem tekstu: Sporazum) sklapa se sa 1 (jednim) gospodarskim subjektom, 
na razdoblje od 2 (dvije) godine od dana potpisa Sporazuma.

^  Članak 2.

Sastavni dio ovog Sporazuma je  i ponuda odabranog ponuditelja sa svim prilozima.

Članak 3.

Ovaj Sporazum ne predstavlja obvezu naručitelja za nabavu tonera, posebice ne u količinama koje su 
navedene u obrascu za cijenu ponude za Sporazum. Obveza nastaje zaključivanjem pojedinačnih 
ugovora koji će se sklapati na temelju uvjeta ovog Sporazuma, a u skladu sa stvarnim potrebama i 
financijskim mogućnostima naručitelja.

Članak 4.

Odabrani ponuditelj je  na zahtjev naručitelja dužan zaključit pojedinačne ugovore sa naručiteljem 
tijekom trajanja ovog Sporazuma.

PREDMET I TRAJANJE OKVIRNOG SPORAZUMA

Članak 5.

Predmet ovog okvirnog sporazuma je  utvrđivanje uvjeta za sklapanje pojedinačnih ugovora za nabavku 
tonera za potrebe Ministarstva pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke između naručitelja i 
odabranog ponuditelja- isporučitelja.

Članak 6.

Okvirni sporazum prestaje istekom roka iz članka 1. ili izvršenjem istog.

Članak 7.

Okvirni sporazum smatra se izvršenim u trenutku kada ukupna plaćanja bez PDV-a po pojedinačnim 
ugovorima dosegnu iznos procjenjene vrijednosti javne nabave bez PDV-a za razdoblje od dvije godine.



na predmeta nabave navedena u obrascu za cijenu ponude je  okvirna količina.

Članak 9.

Stvarno utrošene količine mogu biti iste ili manje od okvirnih i odredit će se pojedinačnim ugovorom 
između naručitelja i izabranog ponuditelja. Iste ovise o potrebama i raspoloživim financijskim 
sredstvima naručitelja.

CIJENA

Članak 10.

Vrijednost ovog Sporazuma iznosi 4.000,00 KM bez PDV-a, što je  maksimalno procijenjena vrijednost 
i gornja vrijednosna granica, a ponuda izabranog ponuditelja iznosi 646,00 KM bez PDV-a, odnosno 
756,08 KM sa PDV-om.

Članak 11.

Jedinične cijene tonera prema obrascu za cijenu ponude ostaju nepromijenjene za vrijeme cijelog trajanja 
Sporazuma, odnosno po svakom zaključenom Ugovoru.

ZAKLJUČIVANJE, PRAVA I OBVEZE IZ POJEDNIAČNIH UGOVORA

Članak 12.

Naručitelj će ovisno o svojim potrebama i financijskim sredstvima tijekom trajanja ovog Sporazuma 
zaključivati pojedinačne ugovore sa odabranim ponuditeljem-isporučiteljem, na način da će mu u slučaju 
potrebe za tonerima pismenim putem dostaviti četiri primjerka potpisanog i pečatiranog ugovora sa 
specificiranom količinom tonera, prema cijenama koje je  odabrani ponuditelj-isporučitelj naveo u 
ponudi, odnosno obrascu za cijenu ponude za Sporazum.

Članak 13.

Odabrani ponuditelj je  dužan odmah (taj dan) po primitku Ugovora sva četiri primjerka potpisati i 
ovjeriti te prilikom isporuke robe dva primjerka potpisanog i ovjerenog Ugovora vratit naručitelju.

Članak 14.

Odabrani ponuditelj je pismenim putem dužan potvrditi ovlaštenoj osobi naručitelja, uredan primitak 
Ugovora na potpis.

Članak 15.

Odabrani ponuditelj-isporučitelj je  obvezan prilikom isporuke uručiti ovlaštenoj osobi naručitelja i 
specificiran račun-otpremnicu za isporučenu robu.

Članak 16.

Odabrani ponuditelj-isporučitelj je  dužan urednu isporuku robe izvršiti u roku od 1 (jednog) dana od 
dana primitka ugovora iz članka 12. ovog Sporazuma.



Članak 17.

isporukom robe smatra se isporuka sve robe koja je  predmet pojedinačnog ugovora a prema 
iji potrebnih tonera, i to u roku iz članka 16. ovog Sporazuma.

Članak 18.

Isporuka će se vršiti radnim danom u vremenu od 08:00h do 15:00h na adresi ugovornog tijela 
Ministarstva pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke, Stjepana Radića 37 b, Široki Brijeg.

Članak 19.

U slučaju kašnjenja u isporuci iz bilo kojeg razloga, osim iz više sile ili nekog drugog razloga na koji 
odabrani ponuditelj-isporučitelj nije mogao utjecati, odabrani ponuditelj je  dužan platit kaznu, penale u 
visini od 1 % od vrijednosti svakog pojedinačnog ugovora sa PDV-om za svaki dan zakašnjenja, a najviše 
10% od navedene vrijednosti sa PDV-om.

Članak 20.

Kaznu je odabrani ponuditelj dužan uplatit najkasnije 3 dana po pismenom zahtjevu naručitelja.

Članak 21.

Naručitelj je  obvezan platiti isporučenu robu u roku od 60 dana od dana primitka računa-otpremnice, ali 
nikako prije nego li isporučitelj dostavi dva primjerka potpisanog Ugovora.

ZAKLJUČIVANJE PRVOG POJEDINAČNOG UGOVORA

Članak 22.

Prvi pojedinačni ugovor sa odabranim ponuditeljem, sukladno uvjetima iz Sporazuma te potrebama 
ugovornog tijela-naručitelja sklopit će se istovremeno kada i Sporazum. Rok iz članka 16. ovog 
Sporazuma za isporuku robe, po prvom pojedinačnom ugovoru teče dakle od dana potpisivanja 
Okvirnog Sporazuma, odnosno prvog ugovora.

UGOVORNA ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE ROBE

Članak 23.

Ukoliko se nakon preuzimanja robe (tonera) pokaže da roba ima neki nedostatak, odnosno manu, 
naručitelj će obavijestiti odabranog ponuditelja o uočenim nedostatcima bez odgađanja.

Članak 24.

U slučaju iz stavka 23. odabrani ponuditelj je  dužan odmah, a najkasnije u roku od tri dana od obavijesti 
naručitelja dostaviti tonere bez nedostatka, odnosno mane.

Članak 25.

Naručitelj će upozoriti odabranog ponuditelja ukoliko po zaključenim Ugovorima bude ispostavljao 
račune-otpremnice sa jediničnom cijenom različitom od one u ponudi za Sporazum, da iste mora 
prilagoditi cijeni koju je  naveo u ponudi za Sporazum.



RAZLOZI ZA RASKID UGOVORA

Članak 26.

(1) Ugovor se može raskinuti:

a) u slučaju neplaćanja ugovorne kazne (penala),

b) ukoliko odabrani ponuditelj u traženom roku ne dostavi robu bez mane,

c) ukoliko po upozorenju naručitelja ne uskladi jedinične cijene sa cijenama iz ponude,

d) ukoliko odabrani ponuditelj ni po pozivu naručitelja u roku od tri dana ne izvrši urednu isporuku 
robe.

(2) Od trenutka raskida Ugovora, odredbe Sporazuma neće se primjenjivati.

(3) U slučaju raskida Ugovora, naručitelj ima pravo na naknadu pretrpljenje štete.

RAZLOZI ZA RASKID OKVIRNOG SPORAZUMA 

Članak 27.

(1) Ovaj Sporazum može se raskinuti u sljedećim situacijama:

a) ukoliko odabrani ponuditelj odbije potpisati usuglašeni tekst Ugovora,

b) ukoliko dođe do raskida Ugovora zbog neizvršavanja obveza odabranog ponuditelja.

(2) Ako dođe do raskida Sporazuma neće se sklapati novi ugovori.

Članak 28.

(1) Raskinuti Sporazum, odnosno Ugovor može svaka strana bez poštivanja otkaznog roka u slučaju 
neispunjenja obveza druge strane, i to na način da pisanim putem obavijesti drugu stranu o raskidu.

(2) Iznimno potpisnici ovog Sporazuma su suglasni da svaki od njih može raskinuti ovaj Sporazum, 
odnosno Ugovor ukoliko nastupe okolnosti zbog kojih bez svoje krivnje ne mogu više izvršavati ono na 
što su se obvezali ovim Sporazumom, odnosno Ugovorom i to uz otkazni rok od 30 dana. Otkazni rok 
počinje teći od dana prijema pismene obavijesti o nemogućnosti ispunjenja onoga na što su se obvezali 
Sporazumom, odnosno Ugovorom.

Članak 29.

Odabrani ponuditelj-isporučitelj je  dužan na poziv naručitelja, dostaviti mu polugodišnji izvještaj o 
izvršenju Sporazuma.

Članak 30.

Za sva pitanja koja nisu posebno određena Okvirnim sporazumom primjenjivati će se odredbe tendreske 
dokumentacije i njenih priloga i Zakona o obveznim odnosima.



Članak 31.

ponuditelj-isporučitelj je upoznat i slaže se sa uvjetom da nema pravo zapošljavati u svrhu 
ugovora po ovom Sporazumu, fizičke i pravne osobe koje su sudjelovale u pripremi tenderske 

dokumentacije ili su bile u svojstvu člana ili stručne osobe koju je  angažiralo povjerenstvo za nabavke, 
najmanje šest mjeseci po zaključenju ugovora, odnosno od početka realizacije ugovora.

Članak 32.

Okvirni sporazum stupa na snagu danom potpisa obiju strana i ne može se mijenjati nakon zaključenja.

Članak 33.

Sve eventualne nejasnoće i nesporazume proistekle iz ovog Sporazuma ili bilo kojeg pojedinačnog 
Ugovora potpisnici će nastojat riješit dogovorom, a u slučaju spora ugovara se nadležnost Općinskog 
suda u Širokom Brijegu.

Članak 34.

Ovaj sporazum sačinjen je  u (4) jednaka primjerka od kojih svaka strana zadržava po (2) dva.

Članak 35.

Ugovorne strane prihvaćaju odredbe ovog Sporazuma u znak čega ga vlastoručno potpisuju.
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